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Disciplinnämnden (DN)

Till
Derby/Linköping BK & Borgia/Norrköping BK

Händelseförlopp:
I en match i Div 1 Södra 2019-11-29 mellan Borgia/Norrköping BK – Derby/Linköping BK anmäler
HD att pyroteknik använts av bortalagets supportrar.
HD:s beskrivning av händelsen:
Till matchen har bortalaget en medrest skara supportrar som startar flertalet rökfacklor innan
matchstart. Även under matchens gång händer det vid två tillfällen att rökfacklor tänds. Facklorna
påverkar ej spelet, utan röken blåser bort.
Efter matchen är avslutad beträder personer från gruppen spelplanen för att samtala med Derbyspelarna. Samtidigt tänds för fjärde gången en rökfackla, som kastas in mitt på isen. Jag kan ej
fastställa om facklan på något sätt skadat isen.
Inkommet yttrande Derby/Linköping BK:
Inget yttrande har inkommit.
Inkommet yttrande Borgia/Norrköping BK:
15-20 Derbysupportrar står gemensamt och hejar på sitt lag under matchen. De håller sig för sig
själva ca 40 meter från övriga åskådare. När matchen börjar tänder de några rökfacklor, svårt att
avgöra hur många. Röken stiger uppåt och påverkar inte spel eller publik. Om någon fackla tänds
under matchen, kan jag varken bekräfta eller dementera, ej heller om en fackla tänds efter
matchen och kastas in på planen. Däremot befinner sig några supportrar runt isen efter slutsignal
och kramar om sina spelare. Vad jag ser är inget riktat mot domare eller oss som motståndare.
Matchen var en bra derbymatch med känslor, men inget som stack ut. Domarinsatsen var mycket
bra och när lagens tränare och spelare tackade varandra för matchen, fanns inget som uppfattats
som hotfullt eller störande av de som jag tillfrågat.
Totalt 90 personer befann sig på arenan och entrén sköttes av föräldrar till våra ungdomslag.
Dessa matchvärdar, som var 8-10 i olika skeden av matchen, visiterar ej publik i entrén.
Vårt säkerhetsansvar bör ställas emot den låga publikmängden och rimligheten i att hyra in
säkerhetspersonal för visitation och för att hindra publik att gå ner från läktaren till planen.
Domarens beskrivning är i sak troligen korrekt. Min bedömning är dock att det aldrig fanns någon
hotfull situation, vare sig mot domare, funktionärer eller spelare.
DN:s beslut nr 19042:
DN menar att förseelsen är av den lindrigare arten och beslutar enligt 5 kap. 5 § i Svenska
Bandyförbundets tävlingsbestämmelser (TB), att ge Borgia/Norrköping BK en tillrättavisning för
brister i sitt ansvar för säkerheten på arenan före, under och efter matchen.

Derby/Linköpings BK tilldelas en skarp tillrättavisning för brister i ansvaret för sina supportrars
agerande. DN vill också upplysa föreningen om att upprepade förseelser av denna art innebär
bötesstraff.
Överklagan
Klagande har att senast inom två (2) veckor från den dag beslut meddelas, inkomma med
klagoskrift till Svenska Bandyförbundets Tävlingskommitté, Box 11016,10061 Stockholm.
I DN:s beslut deltog Bengt Arwidson, Gudmund Knutson, Arne Eklöf, Lena Jonsson och Bo
Nilsson
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Bengt Arwidson, ordförande
Vid protokollet
Johan Olvegård
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